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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія професій» є нормативним 

документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою 

загальної, вікової та педагогічної психології на основі освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів відповідно до навчального плану, для студентів напряму підготовки 

«Психологія» денної форми навчання. 

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Програма визначає обсяги знань, які 

повинен опанувати студент відповідно до вимог освітньо-професійної програми, зміст 

навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та 

технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Навчальна дисципліна 

«Психологія професій» є складовою частиною дисциплін блоку психолого-педагогічного 

циклу. 

Метою вивчення курсу є засвоєння базових знань із психології професій та 

оволодіння елементарними дослідницькими навиками, які дозволять фахівцю у 

майбутньому самостійно здійснювати психологічний супровід професійного становлення 

особистості. 

Ґрунтуючись на аналізі вихідної проблемної ситуації і визначення предмета 

профпсихології, сформулюємо основні завдання курсу: 

1) обґрунтування методології психології професій, що включає концепцію 

професійного становлення особистості, провідні поняття і принципи дослідження; 

2) розробка діагностичних методик, адекватних предмету профпсихології, і 

проектування власних методів; 

3) психологічний аналіз, класифікація та характеристика професій; розробка 

принципів і методики проектування професій; 

4) дослідження психологічних механізмів і закономірностей професійного 

становлення особистості; визначення факторів, що детермінують динаміку цього процесу; 

психологічний аналіз криз професійного становлення; 

5) вивчення професійних деструкції фахівця: стагнацій та деформацій особистості, 

зниження професійної працездатності; 

6) розробка психодіагностичних засобів моніторингу професійного розвитку 

особистості та атестації фахівців; 

Внаслідок опрацювання змісту навчальної дисципліни «Психологія» студенти 

повинні знати: 

 методологічні й теоретичні основи психології професій; 

 особливості застосування методів психології професій; 

 психологічну структуру професійної діяльності та психологічні механізми її 

формування; 

 психологічну структуру професійно орієнтованої особистості; 

 етапи професійного становлення особистості; 

 шляхи становлення гармонії між суб’єктом праці і професійною діяльністю; 

 особливості динаміки професійно значимих властивостей особистості; 

 структуру цінностей та мотивів трудової діяльності, закономірності 

формування і перебудови цієї структури; 

По завершенню вивчення курсу студенти повинні вміти: 

 психологічними засобами підвищувати продуктивність праці, впливати на 

зміни у структурі мотивів діяльності працівника; діагностувати рівень та особливості 

динаміки працездатності працівника; 

 проводити діагностику професійної спрямованості, визначати особливості 

мотивів професійної діяльності, адекватно оцінювати рівень розвитку професійно 

важливих якостей суб’єкта праці; 
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 розробляти технології професійного відбору працівників та супроводу 

професійного становлення особистості; 

 самостійно складати психограми та професіограми;   

 використовувати активні методи навчання працівників у професійному 

середовищі, сприяти формуванню загальних уявлень про психологію професій та 

психологічне вивчення професій. 

Підвищенню ефективності семінарських занять сприятиме передбачене 

програмою виконання завдань самостійної роботи. 

Під час семінарських занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та 

навички: 

 використовувати теоретичні знання та практичні навички ; 

 здійснювати аналіз науково-методичної літератури з питань психологічної 

проблематики класифікації та характеристики професій;  

 укладати схему базового психологічного дослідження з добором  адекватних 

методів та методик; 

 розробляти діагностичні методики, адекватні предмету профпсихології та 

проектувати власні методи; 

Внаслідок опанування змісту нормативної навчальної дисципліни «Психологія 

професій» у студентів формуються такі навчальні компетентності: 

 здатність дослідження психологічних механізмів і закономірностей 

професійного становлення особистості;  

 спроможність визначення факторів, що детермінують динаміку цього 

процесу; психологічний аналіз криз професійного становлення; 

 уміння розробки психодіагностичних засобів моніторингу професійного 

розвитку особистості та атестації фахівців; 

 спроможність розробки та проведення психологічного супроводу 

професійного становлення особистості: підтримку, стимулювання та 

допомогу протягом усього професійного життя людини; 

профконсультування, атестацію, розробляти психотехнології професійного 

зростання, професійну корекція і реабілітацію, психологічну підготовку до 

виходу з професії. 

 

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 

становить 150 год., із них 20 год. – лекції, 10 год. – семінарські заняття, 10 год. – 

практичні заняття, 94 год. – самостійної роботи,16 год. – модульний контроль. 

Вивчення навчальної дисципліни «Психологія професій» завершується 

складанням заліку. 
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І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

Кількість кредитів  - 5  

1301 «Соціально-політичні 

науки» 
Вибіркова 

8.03.010201 

«Психологія» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 6-й  

Загальна 

кількість годин – 150 

Семестр 

11-12-й  

Лекції 

Тижневих 

годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2, 

семінарних  – 2 

Другий 

(магістерський) рівень 

 

20 год. 

Практичні, 

семінарські 

10/10 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

94 год. 

Модульний контроль – 16 

год. 

Вид контролю: 

залік 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

п/п 
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Змістовий модуль І. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙ 

1 Теоретичні основи 

психології професій 

16 4 2  2 10 2 

2 Основні проблеми 

психологічного 

дослідження в 

профпсихології 

20 6 2 2

2 

2 10 4 

3-4  Основи професіографії: 

практичний вектор  
24 6 4 2

2 

 14 4 

 Разом 60 16 8 4 4 34 10 

Змістовий модуль ІІ. 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

5 Психологічні 

проблеми професійного 

становлення фахівців 

професій типу "людина-

людина" 

 

16 6 2 2 2 10 

 

 

6 Професійно обумовлена 

структура особистості: 

онтогенез 

16 4 2  2 10 2 

7-8 Особливості 

професійного становлення 

психолого-педагогічних 

працівників 

 

30 10 4 4 2 20  

9 Моніторинг професійного 

становлення особистості 

14 2 2   10 2 

10 Психологічні засади 

професійного 

консультування 

14 2 2   10 2 

Разом 90 24 12 6 6 60 6 

Разом за навчальним планом 150 40 20 10 10 94 16 
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ІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙ 

 

Лекція 1. Теоретичні основи психології професій (2 год.) 

Предмет та завдання психології професій на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Структура та місце профпсихології в системі наук. Диференційно - психологічна 

концепція особистості як основа вирішення багатьох проблем профвідбору, 

профконсультування, профадаптаціі і професіоналізації. Предмет, обєкт та завдання 

психології професій. Основні проблеми профпсихології та напрями їх вирішення. 

Професійне  становлення як основне концептуальне положення психології професій. 

Основні поняття теми: профпсихологія, ситуації особистісного та професійного 

розвитку, професійно обумовлені психологічні проблеми, психотехніки, психологічні 

особливості, закономірності, механізми професійного становлення особистості, концепція 

професійного становлення особистості, кризи професійного становлення; професійні 

деструкції фахівця, стагнації і деформації особистості, зниження професійної 

працездатності; моніторинг професійного розвитку особистості, атестація фахівців; 

психологічний супровід професійного становлення особистості, профконсультування, 

особистісно-розвиваючі технології професійної освіти, психотехнології професійного 

зростання, професійна корекція і реабілітація, психологічна підготовка до виходу з 

професії. 

Семінар 1. Професійні деструкції особистості (2 год.). 
 

Лекція 2. Основні проблеми психологічного дослідження профпсихології (2 год.) 

Дослідницькі методи зовнішнього пізнання психічних явищ у профпсихології. 

Принципи та етапи здійснення психологічного дослідження. Класифікація методів 

психології професій. Суб'єктивні та об'єктивні методи дослідження. Дослідницькі 

завдання, які стоять перед профпсихологією. Лонгітюдний метод - багаторазове 

систематичне вивчення одних і тих же випробовуваних (або груп) в процесі їх розвитку. 

Біографічні методи як способи дослідження і проектування життєвого шляху особистості. 

Каузометрія як метод дослідження суб'єктивної картини життєвого шляху і 

психологічного часу особистості. Психобіографія як метод психологічного вивчення 

життєвого шляху конкретних осіб, що дозволяє отримати цінну інформацію про 

зародження професійних намірів, факторах вибору професії, труднощі професійної 

адаптації, траєкторії кар'єри, кризах професійного становлення особистості. Метод 

анамнезу професійного становлення як збір даних про історію розвитку людини як 

суб'єкта праці. Праксіметричні методи як способи аналізу процесів і продуктів діяльності. 

Природний, лабораторний, моделюючий, формуючий експерименти. 

Основні поняття теми: генетичні методи, праксіметричні методи, психометричні 

методи, експериментальні методи, лонгітюдний метод, біографічний метод, каузометрія, 

психобіографія, метод анамнезу, аналіз завдань, вивчення документації, трудовий метод, 

опитування, тести спеціальних здібностей, тести досягнень, опитувальники інтересів, 

діагностика навченості, дисперсійний, кореляційний, факторний аналізи. 

Семінар 2. Психологічні аспекти атестації персоналу (2 год.).  

Практичне заняття 1. Психодіагностика у профпсихології (2 год.). 

 

  Лекції 3-4.  Основи професіографії: практичний вектор (4 год.) 

Визначення поняття «професія». Класифікація професій, розроблена Е.А.Клімовим. 

Професійно орієнтовані типи особистості за Дж. Холандом. Модуль професії як одиниця 

аналізу професії, типовий елемент, «будівельний кубик» при створенні опису професії. 

Поняття «професіографія» яке, включає процес вивчення, психологічну характеристику і 
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проектування професії. Цілі, методи та схема професіограми. Психограмма як 

психологічний портрет професії, представлений групою психологічних функцій, що 

актуалізуються конкретною професією. Диференційована професіографія та її типи: 

інформаційний, діагностичний, прогностичний та методичний. 

Основні поняття теми: професія, спеціальність, класифікація професій, професії 

типу: людина - жива природа, людина - техніка (і нежива природа), людина – людина, 

людина - знакова система, гностичні професії, перетворюючі професії, дослідницькі 

професії, професії ручної праці, професії машинно-ручної праці, професії, пов'язані із 

застосуванням автоматизованих і автоматичних систем, професії, пов'язані з 

переважанням функціональних засобів праці, модуль професії, професіографія, 

професіограма, психограма. 

Практичне заняття 2. Психологічна професіограма (2 год.). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Лекція 5. Психологічні проблеми професійного становлення фахівців 

професій типу "людина-людина" (2 год.) 

Основні положення психологічної теорії діяльності. Структура та види 

діяльності. Потреби та мотиви. Активність і саморегуляція як стрижневі 

характеристики діяльності. Особливості педагогічної діяльності. Процес та умови 

формування вмінь та навичок. Загальна характеристика профпридатності. Виявлення 

особливостей індивідуального стилю діяльності.  

Основні поняття теми: ігрова, навчальна діяльності, праця, праця вчителя, творча 

діяльність, поведінка, системний підхід, потребово-мотиваційний, операційний, 

інформаційний, регуляторний компоненти, активність, базові потреби, похідні та вищі 

потреби, мотивація, мотив, уміння, навички, перенесення навички, інтерференція, ІСД – 

індивідуальний стиль діяльності, профпридатність, професійно орієнтована діяльність. 

Семінар 3. Професійний саморозвиток особистості (2 год.). 

Практичне заняття 3. Типові проблеми побудови особистістю професійної 

кар’єри (2 год.). 

Лекція 6. Професійно орієнтована структура особистості: онтогенез 

(2 год.) 

Диференціація та співвідношення понять «індивід», «особистість», 

«індивідуальність». Альтернативні підходи до тлумачення поняття особистості у психології. 

Загальна характеристика онтогенезу психічного розвитку особистості. Соціальні та 

біологічні умови психічного розвитку індивіда. Рушійні сили розвитку особистості. Основні 

теорії особистості. Склад і психологічна структура особистості. Психологічна 

структура особистості за К.Платоновим. Професійно орієнтована структура особистості 

розроблена Є. Зеєром. 

Основні поняття теми: людина, індивід (індивідуум), особистість, 

індивідуальність, структура особистості, пізнавальна, афективно-вольова, мотиваційна та 

індивідуально-типологічна сфери особистості, інтраіндивідна, інтеріндивідна та 

метаіндивідна підсистеми особистості, спрямованість особистості, біологічний і 

соціальний фактори формування особистості, розвиток особистості, професійно 

орієнтована структура особистості. 

Семінар 4. Кризи професійного становлення особистості (2 год.). 

   

 Лекція 7-8. Особливості професійного становлення психолого-

педагогічних працівників (4 год.) 

Методологічне обґрунтування професійного становлення. Професійне становлення 

суб'єкта я частина онтогенезу людини з початку формування професійних намірів до 
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закінчення активної професійної діяльності. основою розвитку особистості в зрілому віці 

стає Професійна діяльність як основа розвитку особистості в зрілому віці. Моделі 

становлення професійної діяльності. Сценарії розвитку дорослої людини. Чотири стадії 

професійного становлення особистості за Т.Кудрявцевим. Професійно орієнтована 

періодизація за Е.Клімовим. Етапи становлення професіонала за А.Марковою.  

Періодизація етапів професійної зрілості Дж.Сьюпера.  

Професійне самовизначення як вибіркове ставлення індивіда до світу професій в 

цілому і до конкретної обраної професії. Змістовно-процесуальна модель професійного 

самовизначення. Типи та рівні самореалізації людини (критерії виділення рівнів - 

внутрішнє прийняття людиною даної діяльності і ступінь творчого ставлення до неї): 

Професійне самовизначення на різних стадіях становлення особистості. 

Основні поняття теми: професійна діяльність, професія, спеціаліст, професіонал, 

професійне становлення, професійне самовизначення, становлення професійної 

діяльності, оптація; адаптація, фаза інтернала, майстерність, фаза авторитету, 

наставництво, допрофессіоналізм, професіоналізм, суперпрофесіоналізм, 

непрофесіоналізм, післяпрофесіоналізм, професійно орієнтовані інтереси і схильності, 

професійні наміри, освоєння, професійно важливі якості, професійна позиція, інтегративні 

професійно значущі констеляції, індивідуальний стиль діяльності, кваліфікована праця, 

професійний менталітет, ідентифікація з професійною спільнотою, професійна 

мобільність, корпоративність, гнучкий стиль діяльності, висококваліфікована діяльність. 

Семінар 5. Психологічний супровід професійного становлення (2 год.). 

Практичні заняття 4-5 Практико-зорієнтоване завдання (2 год.). 

 

Лекція 9. Моніторинг професійного становлення особистості (2 год.) 

 Психолого-педагогічний моніторинг: історія, основні концептуальні положення, 

проблеми. Процедура та методика моніторингу. Психотехнології моніторингу. 

Моніторинг в психології професій. Моніторинг професійного становлення як процес 

спостереження, оцінки і прогнозування психічного стану фахівців на різних етапах 

багаторівневого навчання. Стартова діагностика наявного рівня розвитку професійно 

важливих якостей фахівця. Фінішна діагностика сформованості рівня розвитку 

професійно важливих якостей фахівця.  

Основні поняття теми: педагогічний моніторинг, психологічний моніторинг, 

моніторинг професійного становлення, етапи моніторингу, психолого-індивідуальний 

профіль фахівця, результати моніторингу. 

 

Лекція 10. Психологічні засади професійного консультування (2 год.) 

Профконсультація як процес творчої взаємодії консультанта і клієнта, в результаті 

якого людина усвідомлено підходить до формування свого професійного плану і визначає 

шляхи його реалізації. Основні напрямки профконсультації. Діагностична 

профконсультація: склад та недоліки. Індивідуальні та групові профконсультації. 

Пятишаговая модель технології проведення профконсультації. Психодіагностичне поле 

професійного консультування. 

Основні поняття теми :технології проведення профконсультації, довідково-

інформаційний напрямок, організаційно-управлінський підхід, адаптаційне 

профконсультування, стимулююче профконсультування, корекційне профконсультування, 

реабілітаційне консультування, маніпулятивне профконсультування, індивідуальні форми 

проведення консультації, групові форми профконсультації, профконсультаційні методики, 

профорієнтаційні ігри. 

       Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність 

(бали) і термін виконання самостійої роботи студентами, подано у вигляді  таблиці 4.1. 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Психологія професій» для напряму підготовки «Психологія» 

Разом: 150 год., лекції – 20 год., семінарські/практичні заняття – 10/10 год., самостійна робота – 94 години, модульний контроль – 16 год. Залік. Коефіцієнт – 1,5. 

Модулі Змістовий модуль І 

 

Змістовий модуль ІІ 

Назва модуля 

 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙ 

 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Кіль-сть балів за 

модуль 

64 бали 

 

86 балів 

 

Теми лекцій 

 

 

1.Теоретичні основи психології професій -1 бал 

2.основні проблеми психологічного дослідження 

профпсихології – 1 бал 

3-4.Основи професіографії: практичний вектор – 2 

бали 

 

5. Психологічні проблеми професійного становлення фахівців професій типу 

"людина-людина"– 1 бал. 

6.Професійно обумовлена структура особистості: онтогенез– 1 бал 

7-8. Особливості професійного становлення психолого-педагогічних працівників 

– 2 бали 

9.Психолого-педагогічний моніторинг професійного становлення особистості – 1 бал 

10.Психологічні засади професійного консультування– 1 бал 

Теми семінарів  

1. Професійні деструкції особистості – 5 балів 

2. Психологічні аспекти атестації персоналу– 5 

балів 

3. Професійний саморозвиток особистості – 5 балів 

4. Кризи професійного становлення особистості – 5 балів 

5. Психологічний супровід професійного становлення – 5 балів 

 

   

Практичні заняття 1 Психодіагностика у профпсихології – 5 балів 

2. Психологічна професіограма – 5 балів 

 

3.Типові проблеми побудови особистістю професійної кар’єри – 5 балів 

4.Практико-орієнтоване завдання (проект) – 10 балів 

 

 

Самостійна робота 1.Заповнити таблицю «Етапи становлення 

профпсихології як науки»– 5 балів. 

2.Провести емпіричне дослідження власного 

темпераменту та акцентуацій характеру – 5 балів. 

3.Скласти професіограму власної майбутньої 

професії – 5 балів. 

 

1.Заповнити таблицю «Психологічні особливості взаємодії особистості та професії» – 

5 балів. 

2.Оформити щоденник подвійних нотаток за темою «Трактування поняття професійної 

структури особистості в певній психологічній концепції». – 5 балів. 

3.Проаналізувати історію власного професійного самовизначення – 5 балів.  

4.Ведення термінологічного словника – 5 балів. 

5.Провести психологічне консультування з проблеми профорієнтації – 5 балів. 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна 

робота 1 – 25 балів 

Модульна контрольна 

робота 1 – 25 балів 

Підсумковий контроль Залік  
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V. ПЛАНИ  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙ 

 

Семінар 1. 

Тема: Професійні деструкції особистості (2 год.) 

План: 

1. В

плив професійної діяльності на особистість фахівця: позитивні та негативні 

наслідки.  

2. П

оняття професійних деструкцій, їх детермінація та вияви.  

3. П

рофесійні деформації, їх рівні. Поняття професійної акцентуації та стагнації.  

4. Ш

ляхи професійної реабілітації фахівця.  

Рекомендована література: 

1. Основи професіографії: Навч. посіб./ С.Я. Карпіловська, Р.Й.Мітельман, 

В.В.Синявський, О.М.Ткаченко, Б.О.Федоришин, О.О.Ящишин. – К.: МАУП,1997. 

-148 с. 

2. Система методов профессиональной ориентации .Кн. 1. Основа профессиональной 

ориентации: Учеб. –метод.пособие /А.Б. Боровский, Т.М.Потапенко, Г.В.Щекин. –

К.: МЗУУП,1993. – 164 с.  

3. Максименко С.Д., Загальна психологія: навч.посіб./С.Д Максименко, В.О. 

Соловієнко. – К.:МАУП, 2000. – 256 с. 

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб./ П.А. М’ясоїд.  – 2-ге вид., допов. – 

К.: Вища школа, 2001. 

5. Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб / О.Р. Малхазов. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://b-ko.com/book_36.html 

6. Пилипенко Н. Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах 

професійної кризи / Н. Пилипенко // Соціальна психологія. – 2005. – № 3. – С. 72–

79. 

 

Семінар 2. 

Тема: Психологічні аспекти атестації персоналу (2 год.) 

План: 

1. Атестація як науково-практична проблема. 

2. Процедура та методика атестації. 

3. Підведення підсумків атестації. 

Рекомендована література: 

1. Основи професіографії: Навч. посіб./ С.Я. Карпіловська, Р.Й.Мітельман, 

В.В.Синявський, О.М.Ткаченко, Б.О.Федоришин, О.О.Ящишин. – К.: 

МАУП,1997. -148 с. 

2. Система методов профессиональной ориентации .Кн. 1. Основа 

профессиональной ориентации: Учеб. –метод.пособие /А.Б. Боровский, 

Т.М.Потапенко, Г.В.Щекин. –К.: МЗУУП,1993. – 164 с.  

3. Максименко С.Д., Загальна психологія: навч.посіб./С.Д Максименко, В.О. 

Соловієнко. – К.:МАУП, 2000. – 256 с. 

4. Мазяр О.В., В.В. Кириченко Психологія праці. Модульний курс. – Ж., 2014 

5. Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб / О.Р. Малхазов. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://b-ko.com/book_36.html 

http://b-ko.com/book_36.html
http://b-ko.com/book_36.html
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6. Професіоналізм особистості: теоретико-методологічний аспект: Монографія / 

Під ред. В.Й. Бочелюка. – Запоріжжя: ДУ «ЗІДМУ», 2007. – 248 с. 

7. Психологія професійної діяльності і спілкування / за ред. Л.Е. Орбан, 

Д.М. Триджука. – К. : Преса України, 1997. – 192 с. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Семінар 3 

Професійний саморозвиток особистості (2 год.) 

План: 

1. П

оняття  професійного саморозвитку, його функції та складові компоненти.  

2. З

міст зовнішніх та внутрішніх чинників професійного саморозвитку.  

3. Х

арактеристика напрямів фахового саморозвитку.  

4. У

мови та ресурси ефективного професійного саморозвитку особистості. 

Рекомендована література: 

1. Л.Д. Гительман. Профессиональное развитие: Условия совершенствования. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.botexpert.com.ua/MonthTheme1/MonthTheme1_316.html?. 

2. Профессиональное саморазвитие.  – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nelevex.com/2012/05/22/professionalnoe-samorazvitie/ 

3. Профессиональное саморазвитие: условия и направления. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://builduptoday.com/career/152-professionalnoe-samorazvitie.html 

4. Умови вдосконалення і професійного саморозвитку менеджера. – [Електронний 

ресурс].– Режим доступу: http://toplutsk.com/articles-article_375.html 

5. Столін В.В. Опитувальник самоставлення. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://psuhe.at.ua/publ/diagnostika_temparamentu_i_kharakteru/opituvalnik_samostavlen

nja_v_v_stolina/5-1-0-269/ 

6. Столярчук О.А. Професійна самооцінка майбутнього фахівця: теорія і практика: 

навч.-метод. посіб. / О.А. Столярчук. – К.: Науковий світ. – 2010. – 103 с. 

 

Семінар 4. 

 Тема: Кризи професійного становлення особистості (2 год.) 

План: 

1. Поняття про кризи професійного розвитку, їх функції та динаміка. 

2. Типологія криз особистості. Поняття про нормативні та ненормативні кризи 

фахового розвитку 

3. Стратегії переживання особистістю криз професійного розвитку.  

4. Наслідки переживання суб’єктом праці криз професійного розвитку.  

Рекомендована література: 

1. Основи професіографії: Навч. посіб./ С.Я. Карпіловська, Р.Й.Мітельман, 

В.В.Синявський, О.М.Ткаченко, Б.О.Федоришин, О.О.Ящишин. – К.: 

МАУП,1997. -148 с. 

2. Система методов профессиональной ориентации .Кн. 1. Основа 

профессиональной ориентации: Учеб. –метод.пособие /А.Б. Боровский, 

Т.М.Потапенко, Г.В.Щекин. –К.: МЗУУП,1993. – 164 с.  

http://www.botexpert.com.ua/MonthTheme1/MonthTheme1_316.html
http://www.nelevex.com/2012/05/22/professionalnoe-samorazvitie/
http://builduptoday.com/career/152-professionalnoe-samorazvitie.html
http://toplutsk.com/articles-article_375.html
http://psuhe.at.ua/publ/diagnostika_temparamentu_i_kharakteru/opituvalnik_samostavlennja_v_v_stolina/5-1-0-269
http://psuhe.at.ua/publ/diagnostika_temparamentu_i_kharakteru/opituvalnik_samostavlennja_v_v_stolina/5-1-0-269
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3. Максименко С.Д., Загальна психологія: навч.посіб./С.Д Максименко, В.О. 

Соловієнко. – К.:МАУП, 2000. – 256 с. 

4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб./ П.А. М’ясоїд.  – 2-ге вид., 

допов. – К.: Вища школа, 2001. 

5. Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб / О.Р. Малхазов. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://b-ko.com/book_36.html 

 

 

Семінар 5. 

Тема: Психологічний супровід професійного становлення (2 год.) 

План  

1. Теоретичні засади супроводу професійного становлення. 

2. Психологічний супровід на стадії оптації. 

3. Психологічний супровід на стадії професійної підготовки. 

4. Психологічний супровід на стадії професійної адаптації. 

5. Психологічний супровід на стадії професіолізації. 

6. Психологічний супровід на стадії майстерності. 

7. Психологічний супровід на етапі припинення трудової  

Рекомендована література: 

1. Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб./І.Д.Бех. – К.: 

«Академвидав»,2012. – 256 с. 

2. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посібник / О.В.Скрипченко, 

Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін.- К.: Просвіта, 2001. - 416 с. 

3. Мазяр О.В., В.В. Кириченко Психологія праці. Модульний курс. – Ж., 2014. 

4. Максименко С.Д., Загальна психологія: навч.посіб./С.Д Максименко, В.О. 

Соловієнко. – К.:МАУП, 2000. – 256 с. 

5. Малхазов О.Р. Психологія праці: навч. посіб / О.Р. Малхазов. – [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://b-ko.com/book_36.html 

6. Професійна психологія: методологія, методи і практика: зб. наук. пр.   / [за заг. 

ред. Ж. П. Вірної]. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 

– 144 с. 

7. Професіоналізм особистості: теоретико-методологічний аспект: Монографія / Під 

ред. В.Й. Бочелюка. – Запоріжжя: ДУ «ЗІДМУ», 2007. – 248 с. 

8. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда: учеб. пособ. / Н.С. Пряжников. – 

М.: Издательство Московского психолого-социального института: Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2010. – 536 с. 

9. Психологія професійної діяльності і спілкування / за ред. Л.Е. Орбан, 

Д.М. Триджука. – К. : Преса України, 1997. – 192 с. 

10. Психология  среднего возраста, старения, смерти / Под ред. А.А. Реана. – СПб.: 

«прайм – ЕВРОЗНАК», М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – С. 112-113. 

 

ПЛАНИ  ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙ 

 

Тема 1. Психодіагностика в профпсихології (2 год.)  

План: 

1.Особливості психологічної діагностики у професійній психології. 

2.Провести емпіричне дослідження, застосувавши психометричні методи: 

A. Тести спеціальних здібностей.  

B. Тести досягнень. 

http://b-ko.com/book_36.html
http://b-ko.com/book_36.html
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C. Опитувальники інтересів.  

D. Діагностика навченості. 

Рекомендована література 

1. Професійна психологія: методологія, методи і практика: зб. наук. пр.   / [за 

заг. ред. Ж. П. Вірної]. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі 

Українки, 2008. – 144 с. 

2. Сергєєнкова О. П. Загальна психологія. Навч. посіб./ О.П.Сергєєнкова, 

О.А.Столярчук, О.П.Коханова, О.В.Пасєка.  – К.: Центр учбової літератури, 

2012. – 296 с. 

3. Столін В.В. Опитувальник самоставлення. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  

http://psuhe.at.ua/publ/diagnostika_temparamentu_i_kharakteru/opituvalnik_samostavlen

nja_v_v_stolina/5-1-0-269/ 

4. Столярчук О.А. Професійна самооцінка майбутнього фахівця: теорія і 

практика: навч.-метод. посіб. / О.А. Столярчук. – К.: Науковий світ. – 2010. – 

103 с. 

 

 Тема 2. Психологічна професіограма (2 год.) 

План: 

1. Поняття про професіографію як технологію. 

2. Професіограма: види,структура, принципи розробки. 

3. Психограма як психологічний портрет професії. 

Рекомендована література: 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособ. для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:.  https://studfiles.net/preview/1744899/ 

2. Иванова Е.М. Психология профессиональной деятельности / Е.М. Иванова. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.padaread.com/?book=19405 

3. Основи професіографії: Навч. посіб./ С.Я. Карпіловська, Р.Й.Мітельман, 

В.В.Синявський, О.М.Ткаченко, Б.О.Федоришин, О.О.Ящишин. – К.: МАУП,1997. 

-148 с. 

4. Система методов профессиональной ориентации .Кн. 1. Основа профессиональной 

ориентации: Учеб. –метод.пособие /А.Б. Боровский, Т.М.Потапенко, Г.В.Щекин. –

К.: МЗУУП,1993. – 164 с.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Тема 3. Типові проблеми побудови особистістю професійної кар’єри (2 год.) 

План:  

1. Ознаки і причини неефективної професійної презентації.  

2. Проблеми формування професійної ідентичності фахівця.  

3. Типові ілюзії та «капкани» кар’єрного просування.  

4. Ознаки проблем кар’єрного зростання.   

Рекомендована література: 

1. Долгих Л. Кар’єрні домагання як суб’єктивний механізм професійної самореалізації / 

Л. Долгих // Соціальна психологія. – 2005. – №2 – С. 64-71. 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособ. для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – 4-е 

изд. перераб., доп. – М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2006. – 336 с.   

3. Карамушка Т.В. Професійна кар’єра особистості: сутність та чинники успішного 

здійснення / Т. В. Карамушка // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту 

http://psuhe.at.ua/publ/diagnostika_temparamentu_i_kharakteru/opituvalnik_samostavlennja_v_v_stolina/5-1-0-269
http://psuhe.at.ua/publ/diagnostika_temparamentu_i_kharakteru/opituvalnik_samostavlennja_v_v_stolina/5-1-0-269
https://studfiles.net/preview/1744899/
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психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Т. 1: Організаційна психологія. 

Соціальна психологія. Економічна психологія / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. 

Карамушки. – К.: А.С.К., 2012. – Вип. 34. – С. 28-38. 

4. Карьерные ловушки и иллюзии: немного практики. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.elitarium.ru/2007/03/13/karernye_lovushki_i_illjuzii_praktika.html.  

5. Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность: Монография – М.: МОСУ, 2001 г. 

272 с. [ http://psychlib.ru/mgppu/sh1/SH1-003-.HTM ]. 

 

Тема 4-5. Практико-орієнтоване завдання (4год.) 

Запит 

Звернення до психолога керівника відділу кадрів: « Річ у тім, що у нашій школі 

звільнилася посада завуча школи. Не наших правилах приймати людей «з вулиці», тому 

директор хоче, щоби цю посаду обійняв хтось із вчителів нашої школи. Проте ми 

вагаємося, кому віддати перевагу. Справа у тім, що директор дуже «важка людина», іноді 

може образити через дрібницю, може накричати. Багато хто не витримував… З цієї ж 

причини звільнилася попередня завуч. Чи не могли б ви нам порекомендувати 

кандидатуру з трьох запропонованих претендентів, яка б оптимально підходила такому 

типу керівників?» 

Обов’язкова програма при виконанні завдання: 

1.  У ході роботи використайте «Карту особистості»(К.К. Платонова). 

2. Сплануйте дослідження особистості основних претендентів на посаду завуча 

школи. Визначте основні професійно важливі якості (структури та підструктури) 

особистості, що «допоможуть» продуктивно взаємодіяти з керівником. 

3. Змоделюйте і продемонструйте отримані вами результати дослідження. 

Встановіть, розвиток яких психологічних якостей імовірно зумовить ефективну взаємодію 

з керівником підприємства. 

4. Отримані результати дослідження представте у формі рекомендаційної 

психологічної характеристики. 

1. БАЗОВІ МЕТОДИКИ  

 Карта дослідження особистості К.К. Платонова 

1. Повна назва та автор. Вихідне джерело. Джерела з описом та прикладами 

застосування.  

2. Теоретичні засади та історія виникнення методики. Мета використання 

методики К.К. Платонова «Карта особистості». Сфера застосування. 

3. Опис методики. Процедура виконання.  

4. Структурні елементи карти особистості. Інструкція заповнення «Карти 

особистості». 

5. Особливості інтерпретації. Діагностичні можливості та обмеження. 

2. ЕТАПИ ПРОЕКТУ 

І. ЕТАП ПЕРВИННОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ 

1. Категоріально-термінологічне довизначення проблеми, з якою 

звернулися до психолога 

1.1.  Бесіда психолога та керівника відділу кадрів 

1.2. Бесіда психолога та керівника підприємства 

2. Формування реалістичних очікувань у людини, яка звернулася за допомогою, та 

визначення напрямків практичної роботи психолога 

ІІ. ПЛАНОВО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 

2.1. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних 

дисциплін та проходженні практик 

2.2. Підбір і аналіз літератури та формулювання припущень про причини 

виникнення проблеми 

2.3. Консультація з фахівцями 

http://www.elitarium.ru/2007/03/13/karernye_lovushki_i_illjuzii_praktika.html
http://psychlib.ru/mgppu/sh1/SH1-003-.HTM
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У цьому випадку в консультації з іншими фахівцями немає потреби. 

Завдання не виходить за межі компетенції психолога. 

1.3. Складання розгорнутого плану виконання завдання, підбір методів та аналіз 

ресурсів 

1.4. Передбачення проблемних моментів 

1.5.  Підготовка матеріалів, необхідних для виконання завдання 

ІІІ. ЕТАП ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ 

3.1. Збір емпіричних даних 

3.2. Аналіз та інтерпретація отриманих даних (графіки) 

3.3. Надання психологічної допомоги 

ІV. ЗВІТНО-ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП 

4.1. Представлення результатів людині, яка звернулася із запитом 

V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ 

1.Підсумкова рефлексія позитивних моментів (що саме вдалося зробити, чого 

досягти, від чого отримати професійне задоволення) 

2.Програма саморозвитку. 

Рекомендована література 

1. Климчук В.О. Математичні методи у психології. Курс лекцій: навчальний посібник 

для студентів психологічних спеціальностей / Віталій Олександрович Климчук. – 

Житомир, 2006. – 160 с. 

2. Професійно-орієнтовані завдання з психології: навчальний посібник / [За ред. О.Л. 

Музики] / Олександр Музика, Вікторія Горбунова, Інна  Загурська, Віталій 

Климчук та ін. – 3-тє вид., перероб. i доп.– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2010 – 590 с. 

3. Мазяр О.В., Кириченко В.В. Психологія праці: модульний курс : навчальний 

посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с. 

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙ 

 

Тема 1. Теоретичні основи психології професій – 10 годин 

Заповнити таблицю «Етапи становлення профпсихології як науки» за такими графами: час 

виникнення, прізвища дослідників , стисле визначення вирішуваної проблеми – 5 балів. 

Тема 2. Основні проблеми психологічного дослідження профпсихології – 10 годин 

Провести емпіричне дослідження власного темпераменту та акцентуацій характеру – 5 

балів. 

Тема 3-4. Основи професіографії: практичний вектор – 14 годин 

Скласти професіограму власної майбутньої професії – 5 балів. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

Тема 5. Психологічні проблеми професійного становлення фахівців професій 

типу "людина-людина" – 10 годин 

Заповнити таблицю «Психологічні особливості взаємодії особистості та професії» за 

графами: ситуації особистісного та професійного розвитку та професійно обумовлені 

психологічні проблеми – 5 балів. 

Тема 6. Професійно обумовлена структура особистості: онтогенез – 10 годин 

Оформити щоденник подвійних нотаток за темою «Трактування поняття професійної 
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структури особистості в певній психологічній концепції». Запропонувати своє визначення 

професійно орієнтованої особистості – 5 балів. 

Тема 7-8. Особливості професійного становлення психолого-педагогічних 

працівників – 20 годин 

Проаналізувати історію власного професійного самовизначення за критеріями чинників, 

суб’єктів впливу, формування професійних намірів і планів та успішності їх втілення – 5 

балів.  

 

Тема 9. Психолого-педагогічний моніторинг професійного становлення особистості – 

10 годин 

Ведення термінологічного словника – 5 балів. 

Тема 10. Психологічні засади професійного консультування – 10 годин 

Провести психологічне консультування з проблеми профорієнтації – 5 балів. 

Таблиця 6.1 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

Змістовний модуль та теми курсу Академічний контроль Бали  Термін 

виконання 

 
ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ І. 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ПСИХОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙ 

  

Тема 1. Теоретичні основи 

психології професій – 10 годин Семінар, модульний контроль, залік 5 До семінару 1 

Тема 2. Основні проблеми 

психологічного дослідження 

профпсихології – 10 годин 

Семінар, модульний контроль, залік 5 До семінару 2 

Тема 3-4. Основи професіографії: 

практичний вектор – 14 годин Семінар, модульний контроль, залік 5 До семінару 2 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

  

Тема 5. Психологічні проблеми 

професійного становлення фахівців 

професій типу "людина-людина". – 10 

годин 

Семінар, модульний контроль, залік 5 До семінару 3 

Тема 6 Професійно обумовлена 

структура особистості: онтогенез – 10 

годин 

 

Семінар, модульний контроль, залік 5 До семінару 3 

Тема 7-8. Особливості професійного 

становлення психолого-педагогічних 

працівників – 20 годин 

Семінар, модульний контроль, залік 5 До семінару 4 

Тема 9. Психолого-педагогічний 

моніторинг професійного 

становлення особистості – 10 годин 

Тема 9. Психолого-педагогічний 

моніторинг професійного 

становлення особистості – 10 годин 

Семінар, модульний контроль, залік 5 До семінару 4 

Тема 10. Психологічні засади 

професійного консультування – 10 

годин 

Семінар, модульний контроль, залік 5 До семінару 5 

Всього 94 години  Всього  

40 балів  

 

 

 

VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
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Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Психологія професій» оцінюються 

за рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості 

підсумкових балів до 100. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено 

види й терміни контролю.  

Систему рейтингових балів для різних видів контролю подано у табл. 7.1. 

Таблиця7.1 

Розрахунок рейтингових балів за видами 

поточного та підсумкового контролю 

№ 

п/

п 

 

Вид діяльності 

Кількість 

рейтингових 

балів 

1 Відвідування лекцій 10 

2 Семінарські/практичні заняття 20 

3 Самостійна робота 40 

4 Модульні контрольні роботи 50 

5 Загальна максимальна кількість поточних балів 150 

6 Коефіцієнт 1.5 

Підсумковий рейтинговий бал 100 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Психологія 

професійної самореалізації» застосовуються такі методи: 

 

1. методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік; 

2. методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна 

робота; 

3. методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

 

Загальні критерії оцінювання навчальної успішності студентів подано у табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

90 – 100 

 

 

A Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними  

недоліками 

82-89 В Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

75 – 81 C Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

69 – 74 D Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 
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60 – 68 E Достатньо – мінімально можливий рівень знань (умінь) 

35 – 59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань (умінь) з можливістю 

повторного перескладання за умови належного 

самостійного доопрацювання 

1 – 34 

 

F 

 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивчення курсу 
– досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 

 

VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 

4. Словесні: лекція, семінар, пояснення, розповідь, бесіда. 

5. Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

6. Практичні: вправи, виконання практичних завдань. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

1. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові. 

2.За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; 

самостійна робота студентів з друкованими та електронними інформаційними носіями. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни. 

 

ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 

Викладання навчальної дисципліни «Психологія професій» відбувається на основі 

таких складових методичного забезпечення: 

1. друковані джерела, що відображають зміст науки (підручники, посібники, 

монографії, публікації у фахових виданнях); 

2. Інтернет-джерела, що відображають зміст науки, 

3. контрольні тести та практичні завдання (психологічні задачі). 
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